
HÁLÓZATI AZONOSÍTÓ KEZELÉSE 

Az egyetem informatikai szolgáltatásainak eléréséhez általában szükség van az egyes szolgáltatások 

felhasználóinak azonosítására. Ez az azonosítás az egyetemi névtár alapján történik. A központi névtárban 

tárolt felhasználói azonosítót nevezzük hálózati azonosítónak. Az egyetemi hálózati azonosító használható 

szélesebb körben is az NIIFI és a hozzá kapcsolódó intézmények bizonyos informatikai szolgáltatásainak 

eléréséhez. Az ilyen szolgáltatások az eduID megnevezést használják a felhasználói azonosító jelölésére. 

Az informatikai fejlesztési koncepció része, hogy egyre több egyetemi informatikai szolgáltatás használja a 

központi névtárat az azonosításhoz. Az egyetem hallgatói és oktatói a tanulmányi rendszert hálózati 

azonosítójukkal tudják elérni. 

Miután egy személy adatai bekerültek a tanulmányi rendszerbe, a kapott Neptun kód segítségével létre 

tud hozni magának egy hálózati azonosítót az ISZK önkiszolgáló webes felületén 

(https://www.unideb.hu/register). 

Az egyetem nem oktató dolgozói a helpdesk@it.unideb.hu címen igényelhetik hálózati azonosítójuk 

létrehozását nevük és dolgozói törzsszámuk megadásával. 

A személyhez kötött hálózati azonosítón kívül létezik valamilyen szerepkör vagy pozíció betöltéséhez 

kötött hálózati azonosító is (pl. vezetők hivatali postafiókjai számára). Ilyen esetben mindig meg kell 

nevezni egy hálózati azonosítóval rendelkező felelőst, aki az adott pozícióhoz kötődő hálózati azonosítóért 

felel. 

Nem egyetemi polgárok egyedi elbírálás alapján kaphatnak hálózati azonosítót. Ekkor természetes 

azonosítókat kell feljegyezni az adatbázisba (születési dátum, születési hely, anyja neve, születési név). Az 

ilyen igények elbírálása az informatikai vezető hatásköre. 

Lehetőség van ideiglenes hálózati azonosító kérésére (pl. vendég oktató számára), amelynek előre 

meghatározott lejárati ideje van. A lejárat után meghosszabbítás hiányában az ideiglenes azonosító 

törlődik. 

FONTOS TUDNIVALÓK 

A szolgáltatás az egyetem minden polgára, minden végzett hallgatója (akiknek megszűnt a hallgatói 

jogviszonyuk, és tanulmányi adminisztrációjuk az elektronikus tanulmányi rendszerben történt), valamint 

összes szervezeti egysége számára elérhető, időbeli és területi korlátozások nélkül. Az összes többi 

esetben az ISZK egyedi mérlegelés alapján dönt a szolgáltatás nyújtásáról. 

Hálózati azonosító (az ideiglenes azonosítók kivételével) nem szűnik meg, csak a státusza változik a 

felhasználó egyetemhez kötődő jogviszonyának a módosulásával. 

ISZK üzemeltetési kapcsolattartás az Ügyfélszolgálati Osztályon keresztül: 
- Ügyfélkapcsolati kapu telefonszáma:  66333 
- Ügyfélkapcsolati kapu e-mail címe:  helpdesk@it.unideb.hu 

https://www.unideb.hu/register
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